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( 2020إعداد البرنامج االستثماري السنوي لسنة  )  

***** 

جلسة عمل القتراح مشاريع القرب  للمخطط  بدار الشباب البرطالانعقدت         

 .الخاصة بمنطقة قصر السعيد 2020االستثماري التشاركي لسنة 

ات وبحضور السيد البلدية قصر السعيدرئيس الدائرة  ظافر الصغيريترأس الجلسة السيد 

 والسادة اآلتي ذكرهم  :

 المساعد الثالث لرئيس البلدية  بسمة القيزاني*السيدة 

)عضو خلية برنامج التشاركية الديمقراطية رئيس لجنة  محمد حلمي الماطوسي*السيد 

 (2020االستثمار السنوي 

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي رئيس لجنة األشغال  شهاب قاسم*السيد 

 رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة  شهاب قارة برني*السيد 

 رئيس لجنة التربية والتعليم  عبد الرؤوف النفاخي*السيد 

 رئيسة لجنة الفنون والثقافة  مريم بن مبروك*السيدة 

 رئيسة لجنة التعاون الالمركزي  سيرين الملّوح*السيدة 

  ةبلدي  ةمستشار شيماء الزايدية *السيد

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي  لكاهية مديراألشغا سميرة الفوال *السيدة

 رئيسة مصلحة التنوير العمومي ومعالم الزينة   أميرة الكرداني*السيدة 

 (الخليةمصلحة االعوان )مقرر حنان خليف*السيدة 

 متصرف دائرة قصر السعيد   عادل الحناشي*السيد 

ممثل عن  19مواطن( و مكونات المجتمع المدني ( 134) المواطنينمع حضور عدد من 

.الجمعيات(  

،  المشاريع التشاركيةمفهوم وأعطى لمحة عن  بالحضور ظافر الصغيري  ب السيد رح       

ألف دينار من  350قصر السعيد  والمقدر بالمبلغ المالي المخصص لمنطقة أعلم عن و 

للمخطط االستثماري التشاركي لسنة صة لمشاريع القرب الف دينار المخص   596مجموع 

2020 .  



معلما أن ها في  2019ثم  ذك ر بالمشاريع المبرمجة في المخطط االستثماري التشاركي لسنة 

االستشارات .  إعدادطور االنجاز وقد تم   

الفوال التي ثم أحال الكلمة إلى السيدة سميرة ،   جدول أعمالها الجلسة و  هدف ثم عرض

ة :رت بإطار الجلسذك    

 التذكير بالموارد المالية المخصصة للمنطقة . -

 عرض التشخيص الفني للمنطقة . -

مناطق  ترصيف ،تنوير ، وحصر أنواع مشاريع القرب )تعبيد ،تكوين فريق عمل  -

 خضراء ، تصريف مياه األمطار (

 تقديم المقترحات المشاريع من طرف المواطنين  -

على المقترحات وترتيبها حسب عدد األصوات   التصويت -  

 تعيين  ممثلي المناطق . -

ألف دينار نصيب منطقة قصر السعيد لمشاريع القرب كانت باعتماد  350وأشارت أن  

.من المبلغ المرصود لمشاريع القرب  % 60وهي تمثل   يااليجابالتمييز   

مع نت الحالة الرديئة لألنهج وبي    السعيدقصر  ثم  عرضت التشخيص الفني الخاص بمنطقة

نهج التزموا بتهيئة جميع األأن المسؤولين على انجاز مشروع تهيئة تونس الغربية  اإلعالم

عة عن المشروع  من برمجة  تعبيدها سابقا ت األنهج التي تمب رت وذك   ،الرئيسية والمتفر 

.طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني   

منشور على موقع الواب الخاص ببلدية باردو . شخيص الفني وأعلمت أن الت    

السيد ظافر الصغيري التركيز على األنهج الفرعية الغير مبرمجة في المشاريع  واقترح

وطلب من الحاضرين العمل ضمن فرق تهتم بكل مناطق قصر السعيد . المحلية والوطنية .  

مغادرة القاعة حتى يتم التصويت على كما أك د السيد محمد حلمي الماطوسي على عدم 

 جميع المقترحات .

    وفتح باب النقاش وتقديم المقترحات .     

 السيد علي العبيدي )منطقة البرطال (

 تعبيد نهج حمزة بن أبي طالب  .1

 تعبيد نهج عرفات  .2

 وحسين بن علي  414تعبيد نهجي  .3



 تعبيد نهج فاطمة الزهراء  .4

 تعبيد نهج سلمان الفارسي  .5

 يد نهج ليث بن سعد تعب  .6

 ( IIبد الستّار القرنبالي )قصر السعيد عالسيد 

  بنهج حسن النوري بجانب سور الثكنة .تصريف مياه األمطار1

 ( IIناجي التليلي )قصر السعيد السيد 

 أشار الى مياه األمطار المتراكمة خلف السوق البلدي قصر السعيد واقترح :

 .العماراتمتر مربع داخل  3000تعبيد  .1

 علي بالضيافي )حي ابن سينا ( السيد 

  .تعبيد نهج حافظ ابراهيم .1

 تعبيد بقية نهج المنصف الرويسي . .2

 تهيئة الجسر بمدخل حي ابن سينا. .3

 مع حي التضامن .  تهيئة المساحة الخضراء في المنطقة الحدودية .4

   ( Iأيمن صحابو )قصر السعيد السيد 

 تعبيد نهج النرجس . .1

 نهج الهادي الجويني  .تعبيد  .2

 التنوير في سان كليمون . .3

 ة المشاريع المقترح

                       1المشروع              (صوتا  54)           تعبيد نهج حمزة بن أبي طالب .1

 4المشروع              (صوتا 47)            استكمال تعبيد نهج عرفات  .2

 3المشروع              صوتا (  49)     وحسن بن علي  414تعبيد نهجي  .3

  2المشروع            (    صوتا  50)             فاطمة الزهراء تعبيد نهج  .4

                 6المشروع            (   صوتا   33)             تعبيد نهج سلمان الفارسي  .5

                       5المشروع                (صوت  34)   ليث الن سعد              نهج تعبيد  .6

  (أصوات 9) تصريف مياه األمطار بنهج حسن النوري المالصق للثكنة  .7

 (             أصوات  10)  متر مربع داخل العمارات                           3000تعبيد   .8



 8المشروع       ( صوت 16)ويوسف الرويسي   يوسف جعيط يتعبيد نهج  .9

        7المشروع                صوت( 18)               تعبيد بقية نهج حافظ ابراهيم . 10

 )  مرشوع هتيؤه وزارة التجهزي والاساكن (   .. تهيئة الجسر بمدخل حي ابن سينا11

 صوتا ( 14)  المنطقة الحدودية مع حي التضامن .. تهيئة المساحة الخضراء في 12

 أصوات( 7.تعبيد نهج النرجس                                                       )13

 .تعبيد نهج الهادي الجويني                                            ) صوت واحد (14 

 ل الطاقة الشمسية      ) صوت واحد (. التنويرالعمومي بحي سان كليمون باستعما 15

 ) لم يصوت عليه (                                                . تعبيد نهج الفارس  16

                                

 المشاريع المقترحة  

 1المشروع                                      تعبيد نهج حمزة بن أبي طالب .1

       2المشروع                                تعبيد نهج فاطمة الزهراء             .2

 3المشروع                                 وحسن بن علي    414نهجي   تعبيد .3

 4المشروع                                        استكمال تعبيد نهج عرفات .4

 5المشروع                                             تعبيد نهج ليث بن سعد .5

 6المشروع                                          تعبيد نهج سلمان الفارسي. 6

 7المشروعتعبيد بقية نهج حافظ ابراهيم                                       . 7

 8المشروع                      تعبيد نهجي يوسف جعيط ويوسف الرويسي  .8

 9المشروع          تهيئة المساحة الخضراء في الحدود مع حي التضامن .. 9

 10المشروع                 متر مربع داخل العمارات         3000تعبيد  .10

 11المشروع. تصريف مياه األمطار بنهج حسن النوري                     11

 12المشروعتعبيد نهج النرجس                                               .12

 



 منطقة قصر السعيد  وممثل

 ن  والمترشح

 صوتا(              24)                                   ناجي التليلي             .1

           ت (اصوأ  10)                                               محجوب الحرشاني .2

           ( أصوات 8)إيمان بوصالح                                                    .3

 صوت (   27)                                     علي العبيدي         .4

 (  صوت 14)                                         عزيزة القروي  .5

          ( أصوات  9)                                                       ليلى الهيشري  .6

 (  انسحاب قبل التصويت)علي بالضيافي                                       .7

 

 قصر السعيد منطقة وممثل

      22441139                           عن الربطال        علي العبيدي  .1

                              IIقرص السعيد            ناجي التليلي  .2

22429550   

 20752759                            عن الربطال       عزيزة القروي   .3

 

./. منتصف النهار ورفعت الجلسة في حدود الساعة   


